RÄTTVÄNT

Ett memory om dina rättigheter

På vilka sätt kan barn vara olika?

Vad kan du göra för att alla dina
kompisar ska känna att de får vara
med?

Hur skulle det kännas om någon
läste dina SMS?
När tycker du det är viktigt att få
vara ensam?

Vad i skolan eller på fritiden skulle
kunna bli bättre för dig?
Är det barn eller vuxna som vet
vad som är bäst?
Hur ska vuxna få veta vad som är
bäst för barn?

Vem eller vilka tar hand om dig?

Behöver alla barn samma saker?

När tycker du det är viktigt
att vuxna lyssnar på dig?
Frågar vuxna efter din åsikt
när det handlar om dig?

Om någon mobbas vad borde de
vuxna göra då?
Vad ska du göra om någon slår
dig eller en kompis?
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Varför behöver barn ett namn?

Tror du att alla barn i världen
har ett namn?
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Vad vill du lära dig i skolan?

Varför är det viktigt att gå i
skolan?

Vad tycker du är kul att göra när
du inte är i skolan?
Vem bestämmer vad du gör när
du inte är i skolan?
Varför tror du att det är viktigt att
få vila ibland?

Vilken hjälp behöver du i skolan
eller på andra aktiviteter?
Vilket är ditt viktigaste
hjälpmedel för att kunna vara
med och må bra?
Vad tror du att det är för
hjälpmedel på bilden?

För vuxna

Läs gärna handledn
ingen
som finns på
barnrättföralla.se
Den hjälper dig at
t
diskutera rättighe
terna
med barnen.

Beställ eller ladda ner Rättvänt kostnadsfritt: barnrättföralla.se
Barnrätt för alla – barns rättigheter så att alla kan förstå
Ett Arvsfondsprojekt hos Barnombudet i Uppsala län
Drottninggatan 8 • 753 10 Uppsala • 018 69 44 99
barnrättföralla.se • info@barnrattforalla.se

